Др Сања Николић, спец.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОКОНСУЛТАТИВНЕ
ПРЕГЛЕДЕ

Шеф Одељења за специјалистичкоконсултативне прегледе:

психијатар, мр сци., породични
терапеут

Доц. Др Чедо Миљевић, др сци, спец.
психијатрије

Информације: Телефон: 3307-558

Главни медицински техничар Одељења за
специјалистичко-консултативне прегледе:
Одељење за специјалистичкоконсултативне прегледе је структурисана служба везана за ванхоспитални
психијатријски третман. Одељење обезбеђује психијатријску и психолошку
дијагностику као и психотерапију и
медикаментозни третман пацијената.
Тимови Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе решавају случајеве
пацијената са сложеном
дијагностичко-терапијском проблематиком и учествују у процени за пријем на
болничко лечење.
У оквиру овог Одељења постоје
следеће организационе јединице:

Златко Вујин, струковни медицински
техничар
Информације:
Телефон: 3307-515

Одсек за брак и породицу
Одсек за брак и
породицу
има
мултидисциплинарни састав тима који пружа пацијентима
различите
интервенције дијагностичког, терапијског, саветодавног и психоедукативног типа у циљу заштите породице на више
различитих нивоа – терапијском и превентивном.
Долазак породица у Одсек се унапред заказује.
o Брачна и породична терапија породица;

Одсек за брак и породицу

o Саветодавни рад са породицама;

Одсек за перинаталну и репродуктивну
психијатрију

o Саветодавни и психоедукативни рад са
родитељима

Одсек за судску психијатрију

o Група родитља са ментално оболелим
чланом, психоедукативна група;

Кабинет за треће доба
Кабинет за психотерапију

o Едукација из системске породичне
терапије;
Шеф Одсека за брак и породицу:

Одсек за перинаталну и
репродуктивну психијатрију

Одсек за перинаталну и репродуктивну
психијатрију има тим мултидисциплинарног
састава и пружа пацијентима различите
интервенције дијагностичког, терапијског,
саветодавног и психоедукативног типа.
Перинатални период подразумева приближно
период од 28 недеља трудноће до 28 дана након
порођаја. Психијатријски поремећаји којима се
бави
перинатална
и
репродуктивна
психијатрија не односе се само на поменути
перинатални период него и на шире подручје
менталних поремећаја у самој трудноћи и
периоду након порођаја. Благовремена процена
и одговарајуће интервенције у раду са женама у
перинаталном периоду и пуерперијуму, које
имају менталне проблеме, имају велики значај
у систему здравствене заштите. Тако се
препознају најчешћи проблеми трудница у
постпартуму
и
могуће
компликације
перинаталних менталних поремећаја.
Одсек има сарадњу са
гинеколошкоакушерским клиникама у
Београду.
Шеф Одсека за перинаталну и
репродуктивну психотерапију: Кл. асист.
Др Маја Милосављевић, др сци, спец.
психијатар
Информације: 3307-660; 3307-533

Одсек за судску психијатрију
Одсек за судску психијатрију бави се судском
психијатријом која представља специјалну
грану психијатрије са задатком проучавања и
формирања критеријума за сагледавање
душевног стања особа и њихових способности
у склопу судских поступака и тумачи психичке
феномене и менталне поремећаје за потребе
правне теорије и праксе
Делатност Одсека:
1) судско-медицинска вештачења из области
психијатрије у складу са Правилником ИМЗ-а
2) консултативни рад из области судске
психијатрије
3) мултидисциплинарна едукација кадрова из
области судске психијатрије
4) мултидисциплинарни
научноистраживачки рад из судске психијатрије

специјализоване установе за особе трећег доба.
Кабинет игра значајну улогу у пружању
подршке свима који су спремни да се ангажују
око неге и бриге старих особа.
Шеф Кабинета за треће доба:
Др Љубица Видић, спец. психијатар
Информације:
3307-543

Кабинет за психотерапију

Прим. Др Слободан Симић, спец.
неуропсихијатар

Кабинет за психотерапију је организациона јединица Одељења за специјалистичко
консултативне прегледе у оквиру Клинике за
одрасле, у којем се обављају следећи послови:
процена пацијената за психо-терапијски
третман; психотерапијски третман применом
различитих психотерапијских
модалитета:
индивидуална психоаналитичка
психотерапија,когнитивно-бихејвиорална психотерапија, системска породична психотерапија и
групна анализа.
Шеф Кабинета за психотерапију: Доц. Др
Олга Чоловић, др сци. спец. психијатар,
субспец. психотерапије

Информације: 3307-694

Информације: 3307-528

Радно време организационе јединице: Уторком
и четвртком: 08,00 – 15,00
Шеф Кабинета за судску психијатрију:

Кабинет за треће доба
Кабинет за треће доба пружа
психијатријску помоћ и лечење особама
трећег доба. Обезбеђује консултације и боље
разумевање особа трећег доба од стране
околине, друштва као и боље прихватање у

Директор Института за ментално здравље
Академик ДУШИЦА ЛЕЧИЋ ТОШЕВСКИ

Шеф Одељења за специјалистичкоконсултативне прегледе
Др ЧЕДО МИЉЕВИЋ

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Милана Кашанина 3
БЕОГРАД

Главни техничар Одељења
ЗЛАТКО ВУЈИН

ОБАВЕШТЕЊА:
тел. +381 11 3307 630, 3307 515
Радно време:
Понедељак-петак: 7.30 - 20.00h
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